
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica din Timişoara  

1.2 Facultatea2/ Departamentul3 Ştiinţe ale comunicării / Comunicare şi Limbi străine 

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii(denumire/cod4) Ştiinţe ale comunicării (40 30 10 60) 
1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Comunicare, relaţii publice şi media digitală (40301010) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba străină pentru relaţii publice (Engleză, Franceză, Germană) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Delia TĂNASE (E), Conf. dr. Mirela Pop (F), Lect. dr. Claudia Icobescu(G)   
2.3 Titulari activităţilor aplicative5 Lect. Dr. Delia TĂNASE (E), Conf. dr. Mirela Pop (F), Lect. dr. Claudia Icobescu(G)   

2.4 Anul de studiu6 1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare ED 2.7 Regimul disciplinei obligatorie 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3, din care:    3.2 curs 1 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42, din care:  3.5 curs 14 3.6 activităţi aplicative 28 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 25 

Examinări 4 

Alte activităţi    14 

Total ore activităţi individuale 133 

3.8 Total ore pe semestru7 175 

3.9 Numărul de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  Nivelul B2 conform Common European Framework of Reference for Languages 

                                                           

1Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 

3
Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 

4
Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 

5Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală de curs dotată cu videoproiectorşi ecran de proiecţie 

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice  Laborator multimedia 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale8 

 Dezvoltarea competenţei de comunicare scrisăşi orală în limba străină în situaţii sociale şi profesionale 
specifice domeniului relaţiilor publice 

 Aplicarea tehnicilor de comunicare scrisăşi orală în situaţii sociale şi profesionale specifice domeniului 
relaţiilor publice 

Competenţe 
transversale 

 Conştientizarea rolului comunicării într-o limbă străină în domeniul relaţiilor publice 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Cunoaşterea şi aplicarea normelor comunicării profesionale în limba străină în situaţii 

specifice domeniului relaţiilor publice 

7.2 Obiectivele specifice 

 Dezvoltarea competenţei de comunicare scrisăşi orală în limba străină în situaţii sociale 
şi profesionale specifice domeniului relaţiilor publice 

 Aplicarea tehnicilor de comunicare scrisăşi orală în situaţii sociale şi profesionale 
specifice domeniului relaţiilor publice 

 Conştientizarea rolului comunicării într-o limbă străină în domeniul relaţiilor publice 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Contextul comunicării în limba străină în domeniul relaţiilor 
publice   

2 Explicaţia, 
exemplificarea, 
demonstraţia, analiza 
comparativă, 
problematizarea 

2. Tehnici de comunicare scrisă în limbi străine aplicate în 
domeniul relaţiilor publice 

2 

3. Tehnici de redactare a documentelor utilizate frecvent în 
domeniul relaţiilor publice (rapoarte, comunicate de presă, 
scrisori oficiale)  

2 

4. Tehnici de comunicare orală în limbi străine aplicate în domeniul 
relaţiilor publice 

2 

5. Comunicarea în diferite situaţii profesionale: contacte 
profesionale, întrevederi, comunicarea telefonică 

2 

6. Comunicarea în interiorul unui grup: prezentarea, luarea 
cuvântului, dezbaterea, argumentarea 

2 

7. Comunicarea în situaţii de criză 2 

                                                           

8
Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

Bibliografie9 
1.Foster, J. Effective Writing Skills for PR, London: Kogan Page, 2008. 
2. Wilcox, D., L. & Nolte, Lawrence W. Public Relations Writing and Media Techniques. New York: Harper College, 1994. 
3.Penformis, Jean-Luc, Français.com: méthode de français professionnel et des affaires, Paris, Clé International, 2003. 
4.Pop Mirela, Segers Marie-Christine, Pratique du français. Deuxième édition révisée, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2010. 
5.Buhlmann, Rosemarie u.a: Präsentieren und Verhandeln. Warschau: Poltext 2003. 
8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 

 Seminar   
 
Exerciţii, problematizare, 
simulări, explicaţii, 
activităţi individuale şi 
de grup; 
 
 
 

1. Analiza contextului comunicării în limbi străine în domeniul relaţiilor 
publice    

2 

2. Aplicarea tehnicilor de redactare în situaţii profesionale specifice: 
luarea notiţelor, extragerea informaţiilor ca urmare a receptării unui 
mesaj scris şi oral 

2 

3. Redactarea în limba străină a diferitelor documente specifice 
domeniului relaţiilor publice: rapoarte, comunicate de presă,  scrisori 
oficiale. 

4 

4. Analiza diferintelor registre de limbă folosite în redactarea 
documentelor specifice domeniului relaţiilor publice   

2 

5. Adaptarea textelor scrise în scopul prezentării la şedinţe, sesiuni de 
lucru, conferinţe 

4 

6. Activităţi de simulare a unor situaţii de comunicare orală specifice 
domeniului relaţiilor publice: contacte profesionale, întrevederi, 
comunicarea telefonică 

4 

7. Activităţi de simulare a unor situaţii de comunicare în cadrul unui 
grup prezentarea, luarea cuvântului, dezbaterea, argumentarea 

6 

8. Simularea unor situaţii de criză 4 

Bibliografie11 
1. McLisky, M. English for Public Relations in Higher Education Studies. Reading: Garnet Education, 2011. 
2. Pop, Mirela, Pratique du français. Cahier de séminaire. Deuxième édition révisée, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 

2010. 
3. Eismann, Volker: Training beruflicher Kommunikation. Erfolgreich in Besprechungen. Berlin: Cornelsen 2006. 
4. Ehnert, H. und R. Gepräch und Diskussion, Hueber Verlag, 1994. 
5. http://www.101publicrelations.com/ 
6. http://publicrelationsideas.com/  
7. http://www.365interactive.com/insights/ePR.aspx  
8. http://www.lepointdufle.net/specialite.htm 

 

                                                           

9Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 

trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”. 
11Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Actualizarea şi adaptarea conţinutului disciplinei se realizează prin consultarea periodică a angajatorilor în cadrul evenimentelor de 
carieră/ proiectelor care facilitează oportunităţi de angajare, stagii de practică, mobilităţi internaţionale (Career Days (organizator UPT), 
JobShop (organizator BEST), Skill2E http://skill2e.fh-salzburg.ac.at/, Întreprindere simulată pentru tehnici de lucru în cadrul companiilor 
tehnologice  http://www.intreprindere-simulata.ro), dar şi a studiilor şi documentelor de referinţă produse în cadrul politicii lingvistice 
europene. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 

 
 
Conform Regulamentului UPT 

Evaluare distribuită scrisăşi orală. Evaluarea va 
consta din redactarea unui document specific 
domeniului relaţiilor publice  şi din simularea 
unei situaţii de comunicare orală. Nota finală 
reprezintă media notei obţinute la activitatea pe 
parcurs (50%) şi a notelor obţinute la probele 
de evaluare scrisăşi orală (50 %). 

 
examenul scris - 
pondere 50% în nota 
finală 

activitatea pe parcurs 
- pondere 50% în 
nota finală 

10.5 Activităţi aplicative  S: 
Conform Regulamentului UPT 

10.6 Standard minim de performanţă(volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

 Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de redactare a documentelor utilizate frecvent în domeniul relaţiilor publice.  
 Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de comunicare orală în limbi străine aplicate în domeniul relaţiilor publice. 

 

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titulari activităţi aplicative 
(semnătura) 

02.09.2014  
          Conf. dr. Mirela POP 

Lect. dr. Delia TĂNASE 
                       Lect. dr. Claudia ICOBESCU 

 

 
Conf. Dr. Mirela POP 
Lect. Dr. Delia TĂNASE 
Lect. Dr. Claudia ICOBESCU 

 
Director de departament 

(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

Conf. dr. Daniel DEJICA-CARȚIȘ  Conf. dr. Mirela-Cristina POP 
 

                                                           

12Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 


